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ینیسح تضهن  میمعت  لماع  فیرحت و  عنام  لقع 

باتک تاصخشم 

داژن روصنم  دمحم  هدنسیون : 

داژن روصنم  دمحم  رشان : 

هدیکچ

تمسق رد  دنک و  یم  یفرعم  ینیـسح  تضهن  میمعت » لماع   » ناونع هب  ایناث  و  فیرحت » عنام   » ناونع هب  الوا  ار  لقع »  » شقن هلاقم  نیا 
زا دـنک و  یم  افیا  ار  يا  هدـمع  شقن  یخیرات  ثداوح  شیالاپ  هیفـصت و  رد  توبث » ماقم   » رد لـقع  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  لوا 

ماقم  » رد هکنآ  زا  لبق  دوش ، هجوت  البرک  تضهن  باب  رد  راـبخا  زا  يرایـسب  یلقع  ياهدـساف  یلاـت  رب  رگا  ـالبرک ، هثداـح  رد  هلمج 
ار ینیسح  سدقم  تضهن  نماد  هدراذگ ، رانک  ار  اهنآ  یتحار  هب  میشاب ، اهنآ  ینالقع  هجوت  ای  اهنآ و  دانسا  یـسررب  لابند  هب  تابثا »

ینیـسح تضهن  دروم  رد  هک  هدـش  حرطم  ثحب  نیا  هلاقم  مود  تمـسق  رد.مینک  یم  كاپ  يونعم » یظفل و  تاـفیرحت   » يرایـسب زا 
دنوش ینالقع  هیجوت  تابثا » ماقم   » رد دنناوت  یم  اهنآ ، دانتسا  تحص  ضرف  اب  دنرادن  یلکـشم  اتوبث »  » هک يرابخا  ددرگ ، یم  هراشا 

تکرح کی  ار  ع )  ) نیسح ماما  تضهن  دنهاوخ  یم  هک  تسا  ییاهنآ  هب  خساپ  ثحب ، زا  تمسق  نیا  .دنشاب  ریذپ  لالدتـسا  الماک  و 
تسا نیا  یپ  رد  ناوارف ، دهاوش  اب  ثحب ، ریخا  تمسق  رد  هلاقم  نیا  هک  یلاح  رد  دننک ، یفرعم  ناشترضح  صاخ  درف و  هب  رـصحنم 

ار یهار  نامه  دیاب  اقیقد  دوب ، مه  يرگید  ریذپان  شزاس  یبالقنا و  ینید -  ربهر  ره  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  ياج  هب  دـیوگب  هک 
هتـشاد و ینالقع  هیجوت  تداهـش ، زا  لابقتـسا  یتح  البرک ، اـت  هنیدـم  زا  ترـضح  تاـکرح  همه  .دومیپ  ع )  ) ماـما هک  درک  یم  یط 

دوش یمن  یقلت  هژیو  تیرومأم  کی  البرک  تضهن  رگید  هک  تسا  نایب  نیا  اب.تسا  هدوب  رگید  ياه  هار  هب  تبسن  نکمم  هار  نیرتهب 
هدوبن ریذپرارکت  رگید  هک 
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هک یلک ) ینوناق  ناونع  هب   ) دزومآ یم  ناربهر  اهتما و  رگید  هب  هک  تسا  یتکرح  سکعلاب ، هکلب  دشاب ، هتشادن  مایپ  نارگید  يارب  و 
رد ار  ینالقع  میمـصت  نیرتهب  ناکم  نامز و  بسانت  هب  دـیاب  دوش و  یم  اهنآ  هجوتم  توافتم  فیلاکت  هنوگچ  نوگانوگ  عاـضوا  رد 

ینیـسح تضهن  شخبتایح  یگـشیمه و  هنادواج و  ماـیپ  ناـمه  نیا.دـنریگب  فرـش  تزع و  نید و  میرح  نتـشاد  هگن  ظوفحم  نیع 
تـسور نیا  زا  تسا و  زادنا  نینط  يدازآ  تلادـع و  قح و  نایدانم  شوگ  رد  اهناکم  اهنامز و  همه  رد  مایپ  کی  ناونع  هب  هک  تسا 

قح هار  دوب و  ینیـسح  دیاب  اروشاع ، لثم  یتیعقوم  نامز و  ره  رد  ینعی  تسا ؛ ریذـپ  میمعت  ینیـسح  تضهن  هدـش ، اعدا  هلاقم  رد  هک 
-1: تسا تمسق  هس  لماش  هلاقم  نیا.دومیپ  هشیمه  يارب  یناکم  ینامز و  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  ...و  یهاوخ ، تلادع  یبلط ،

ینیسح تضهن  میمعت »  » لماع تابثا ،»  » ماقم رد  لقع  - 3 ینیسح تضهن  فیرحت »  » عنام توبث ،»  » ماقم رد  لقع  - 2 همدقم

همدقم

هراشا

 - برـضاح هلاقم  ثحب  هاگیاج  خـیرات و  هب  شرگن  عاونا  فلا -  : تسا هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ریز  هناـگ  هس  ياـهناونع  زا  همدـقم  رد 
هلاقم تاضورفم »  - » جیخیرات ثداوح  هب  شزادرپ  رد  تابثا » توبث و   » ماقم رد  لقع  شقن 

رضاح هلاقم  ثحب  هاگیاج  خیرات و  هب  شرگن  عاونا 

هراشا

: دنتسه میسقت  لباق  [ 1  ] عون هس  هب  نآ  زا  ثعبنم  مولع  خیرات و  هب  شرگن  عاونا 

یلقن خیرات 

.دنوش یم  فیصوت  حرطم و  هتشذگ  رد  اهناسنا  لاوحا  عاضوا و  ثداوح و  عیاقو و  یلقن  خیرات  رد 

یلقع خیرات 

هتشذگ یخیرات  ثداوح  لیلحت  یسررب و  هعلاطم و  زا  هک  تسا  ناگتشذگ  یگدنز  رب  مکاح  ياهتنـس  دعاوق و  هب  ملع  یلقع  خیرات 
ات تساهنآ  یلولعم  یلع و  طباور  یخیرات و  ثداوح  تعیبط  فشک  یپ  رد  خروم  انعم ، نیا  رد  .دـیآ  یم  تسد  هب  هتـشذگ  عیاقو  و 

یلقع خـیرات  رد  نینچ  مه.دـسرب  هتـشذگ  لاـح و  هباـشم  دراوـم  همه  هب  میمعت  لـباق  یموـمع و  طـباوض  دـعاوق و  هلـسلس  کـی  هب 
عقاو تلع  ات  تسا  نآ  رب  شالت  هاگدید  نیا  رد  ینعی  دزادرپ ؛ یم  عیاقو  لیلعت  هب  هدشن و  افتکا  فیـصوت  هب  یلقن ، خـیرات  فالخرب 

.دیوجب صاخ  یناکم  ینامز و  عطقم  رد  ار  هثداح  ره  ندش 

خیرات هفسلف 

تالوحت تاروطت و  نیا  رب  مکاح  نیناوق  رگید و  هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  اه  هعماج  تاروطت  تالوحت و  هب  ملع  خیرات ، هفـسلف ي  رد 
هتشذگ نامز  هب  هک  تسین  نیا  خیرات  هفسلف  لیاسم  ندوب  یخیرات  موقم  .تساهنآ  ندوب »  » هب هن  هعماج  ندش »  » هب ملع  هدش و  حرطم 
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هلاقم نیا.دوش  یم  هدیـشک  هدنیآ  ات  دراد و  همادا  هدش و  زاغآ  هتـشذگ ، زا  هک  تسا  ینایرج  هب  ملع  هک  تسا  نیا  هکلب  دنراد ، قلعت 
تهج نآ  زا  یلقن » خیرات   » هب هداد و  رارق  هقادم  دروم  یلقع » خیرات   » ینعی یخیرات ، شرگن  مود  عون  هاگدـید  زا  ار  البرک  هثداح ي 

رارق ثحب  همدقم  یلقع و  خیرات  ماخ  هدام ي  هک  تسور  نآ  زا  هدش  دانتـسا  زین  یعیاقو  هب  رگا  هکلب  هتخادرپن ، تسا ، هعقاو  لقن  هک 
البرک و هب  طوبرم  ثداوح  مقـس  تحـص و  نازیم »  » ناونع هب  لقع »  » مه هدـش  هدرب  هرهب  روظنم  ود  هب  لقع »  » زا اجنیا  رد  دریگ ، یم 

لابند هب  هتخادرپ و  تضهن  نیا  عیاقو  لیلعت  هب  هک  يرازبا »  » ناونع هب  لقع »  » مه
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[ . 2  ] .تسا نآ  میمعت 

یخیرات ثداوح  هب  شزادرپ  رد  تابثا  توبث و  ماقم  رد  لقع  شقن 

سفن عقاو و  نوچ  .عقاو  ماقم  ینعی  توبث ،»  » ماقم .تسا  يرورض  ادتبا  رد  تابثا » توبث و   » حالطصا ود  دروم  رد  يرصتخم  حیضوت 
ناـکما زا  ثحب  توبث ، ماـقم  زا  ثحب  رد  .تسا  هسفن  یف  یـش  ماـقم  توبث  ماـقم  .تسا  يا  هجرد  دـح و  کـی  رد  يزیچ  ره  رمـالا 

ماقم تابثا ،»  » ماقم رد  ثحب  اما.درادـن  ای  دراد  یلقع  دـساف  یلات  هثداح ، عوضوم و  بلطم ، نـالف  ضرف  اـیآ  هک  تسا  يزیچ  دوجو 
رد هک  یعوضوم  يارب  تاـبثا  ماـقم  رد  .تسا  یجراـخ  ققحت  هلحرم  هب  طوبرم  و  هسفن ) یف  یـش ء  لـباقم  رد   ) تساـم يارب  یش ء 

بلاق رد  یخیراـت  ثداوح  رگا  ؟ ریخ اـی  دراد  دوجو  یلقع ) اـی  یلقن  زا  معا   ) یلیلد اـیآ  هک  دوش  یم  ثحب  هدـش ، ضرف  توبث  ماـقم 
ود ره  رد  لقع  هک  تسا  نیا  تاـبثا ) توبث و   ) عون ود  ره  كارتشا  هجو  دـنریگ ، رارق  هعلاـطم  دروم  تاـبثا  توبث و  رد  ماـقم  ثحب 

ماقم رد  رگید  ترابع  هب  دوش ؛ یم  هضرع  لقع  هب  یخیرات  هثداح  توبث ،»  » ماقم رد  هک  تسا  نیا  ود  نیا  قارتفا  هجو  و  دراد ، شقن 
نالف ایآ  هک  دوش  یم  ضرف  لقع  زا  ییوزارت  ینعی  دریگ ؛ یم  هدـهع  هب  یخیرات  ثداوح  يارب  ار  رواد  نازیم و  مکح  لـقع ، توبث ،
هثداح نیا  شریذـپ  ینعی  تسا ؛ نکمم  اتوبث  ایآ  اروشاع ، زور  البرک و  هثداح  رد  مساـق » ترـضح  یـسورع   » ـالثم یخیراـت  هثداـح 
اما...و درادن  یلقع  دساف  یلات  ایآ  درک ، هئارا  يدانـسا  یفیـصوت ، یلقن و  خـیرات  تهج  زا  نآ  يارب  ناوتب  هکنیا  زا  يادـج  یخیرات ،

بوتکم و دانسا  یـسررب  نآ  تهج  کی  دریگ ، رارق  ثحب  دروم  تابثا »  » ماقم تهج  زا  مساق ) ترـضح  یـسورع   ) هعقاو نیمه  رگا 
لقع ینعی  تسا ؛ یلقن 
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درادـن و یلقع  دـساف  یلات  لاکـشا و  توبث ، ماقم  رد  هعقاو  نیا  لوبق  ضرفلاب  هک  دـبایب  هک  تسا  نآ  لاـبند  هب  رازبا  کـی  ناونع  هب 
یقطنم و لمع  نیا  ایآو  هدش  عقاو  ناکم  نامز و  نآ  رد  درکلمع  نیا  يروظنم  هچ  هب  ارچ و  دشاب ، تسرد  مه  نآ  دنس  هک  ضرفلاب 

؟ ریخ ای  تسا  هدوب  لوقعم 

هلاقم ضورفم 

هتـشاذگ ریز  یـساسا  ضورفم  ود  رب  ار  ثحب  يانب  ریز  تسا ، هتخادرپ  البرک  تضهن  هعلاطم  هب  لقع  رازبا  نازیم و  اـب  هک  هلاـقم  نیا 
ع)  ) ماما مود.دوب -  یمالـسا  ماکحا  ندرک  ققحم  ددـصرد  هدوب و  ینید  ياـنعم  ماـمت  هب  ملاـع  کـی  ع )  ) نیـسح ماـما  لوا -  : تسا

نیرتهب ذـخا  لابند  هب  ندوبن  هحلاـصم  لـها  نیع  رد  هک  هدوب  یقطنم  لوقعم و  لاـح  نیع  رد  ریذـپان و  شزاـس  یبـالقنا ، یتیـصخش 
.تسا هدوب  توافتم  یناکم  ینامز و  تیعضو  رد  نکمم  میمصت 

ینیسح تضهن  فیرحت  عنام  توبث ، ماقم  رد  لقع 

تیصخش و دروم  رد  امومع و  نید  رد  فیرحت  دراد ، تیجح  موصعم  ریرقت ،»  » و لعف ،» «، » لوق  » هعیش ینابم  ساسا  رب  هک  ور  نآ  زا 
( يونعم اـی  یظفل  ، ) فیرحت زا  يریگولج  ور  نیا  زا  .تسا  هدننکـش  زاـسرطخ و  هداـعلا  قوف  هژیو ، روـطب  هژیو  روـطب  همئا  یگدـنز 

تـسا توبث »  » ماقم رد  لقع »  » هب کسمت  فیرحت ، اب  ییورایور  ياه  هویـش  هلمج  زا  .تسا  رکف  ملق و  هشیدنا و  بحاص  ره  تلاسر 
رد فیرحت  عناـم  توبث ،» ماـقم   » رد لـقع ،»  » هنوگچ اـما.تسا  هدـش  عـقاو  ثحب  دروـم  ینیـسح  تضهن  نوـماریپ  هلاـقم  نیا  رد  هک 
ره الثم  ، ) یخیرات يا  هثداح  يارب  هکنیا  زا  لبق  توبث  ماقم  رد  دـش ، حرطم  همدـقم  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش ؟ یم  یخیراـت  ثداوح 

خساپ دیاب  اترورض  دراد و  شـسرپ  ياج  لبق  زا  یلاؤس  دوش ، هتـسج  کسمت  یلقع  یلقن و  هلدا  هب  البرک ) هثداح  زا  یـشخب  هعطق و 
ره لقن  حرط و  ایآ  هک  تسا  نیا  یساسا  شـسرپ  نآ  .دوش  زاب  ثداوح » لیلعت   » و یلقن » خیرات   » زا ثحب  ياج  ات  دشاب  هتـشاد  تبثم 

رذن شردام  دوب ، نادیم  مزاع  ربکا  یلع  ترـضح  یتقو  اروشاع  زور  رد  هکنیا   ) حرط نیا  الثم  ایآ  درادـن ؟ یلقع  دـساف  یلات  هثداح ،
درک
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هک درک  رذـن  ینعی  دراکب ) ناحیر  ار  هنیدـم  ات  البرک  زا  دوشن ، هتـشک  البرک  رد  دـنادرگزاب و  وا  هب  ملاس  ار  ربکا  یلع  ادـخ  رگا  هک 
یلومعم فیراـعتم و  هشیدـنا  لـقع و  ياراد  ناـسنا  کـی  يارب  ناوت  یم  ار  [ 3 «، ] دراـکب ناـحیر  ار  رتمولیک )  1800  ) خسرف دصیس 

رد.درادـن ای  دراد  تیعقاو  البرک  رد  ربکا ،» یلع   » ردام ـالیل » ما   » روضح هک  مییوگب  تاـبثا » ماـقم   » رد هکنیا  زا  يادـج  درک ؟ روصت 
دساف یلات  ملاس ، لقع  ياراد  ناسنا  کی  هب  نآ  باستنا  ربخ و  نیا  شریذپ  هک  دشاب  لوبقم  رگا  البرک ، هثداح  فیـصوت  لقن و  نیا 

نیا رگا  یتح  ریخ ؟ ای  تسا  هدوب  الـصا  رذن »  » نیا ایآ  هک  میور  یمن  یلقع ) یلقن و  زا  معا   ) هلدا غارـس  هب  الـصا  رگید  دراد ، یلقع 
رانک هب  نآ ، هلدا  حرط  زا  لبق  درادن و  شزرا  ناونع  چیه  هب  دنـشاب ، هدرک  لقن  هتـشون و  مه  باتک  اهدص  هک  باتک  کی  هن  ار  ربخ 

، لقع رایعم  نازیم و  اب  یتحار  هب  دراد و  يوق  دیفم و  دربراک  یخیرات ، ثداوح  همه ي  رد  هاگدـید  نیا  زا  ثحب.دوش  یم  هدراذـگ 
يدـنب بلاق  ریغ  رد  دـیاش  هچرگ   ) هیواز نیا  زا  ثحب  هک  ور  نآ  زا  .دومن  شیالاپ  هیفـصت و  ناوت  یم  ار  یخیراـت  لاوقا  زا  يرایـسب 
تمـسق هب  ثحب  هدمع ي  هدش و  افتکا  يدودحم  دهاوش  هئارا ي  هب  اهنت  [ 4 ، ] تسین هقباس  یب  البرک  تضهن  لیلحت  رد  هلاـقم ) نیا 

نکمم اتوبث »  » هک البرک  تضهن  هب  طوبرم  ثداوح  هلمج  زا.دوش  یم  راذـگاو  تسا ، یلاخ  الماک  تافیلأت  رد  نآ  ياج  هک  يدـعب ،
رد دعـسرمع  رکـشل  هک  تسا  هدـش  هتـشون  هداهـشلا  رارـسا  باتک   » رد هک  تسا  نیا  ددرگ ، یم  در  هدرمـش و  فیرحت  اذـل  تسین و 

دصشش نویلیم و  کی  البرک 
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بترم ریشمش  هک  مینک  ضرف  رگا  .تشک  شدوخ  تسد  اب  ار  رفن  رازه  دصیـس  اروشاع ، زور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ...دوب و  رفن  رازه 
هنوگنیا [ 5 « ] .دهاوخ یم  تقو  هقیقد  تسیب  تعاس و  هس  داتشه و  رفن ، رازه  دصیس  نتشک  دوش ، هتشک  رفن  کی  هیناث  ره  رد  دیایب و 

رد دـهاوخب  هکنآ  نودـب  یلو  دوش ، لـقن  مه  يروهـشم  یتح  ریثک و  ناـخروم  زا  ددـعتم و  ياـهباتک  رد  تسا  نکمم  هچرگ  راـبخا 
و هدراذگ ، رانک  هب  توبث »  » هلحرم نامه  رد  دننک ، لیلعت  ار  نآ  هک  دنهدب  تمحز  دوخ  هب  دوش و  هجوت  لقن  دانـسا  هب  تابثا » ماقم  »

.دراد یلقع  حـضاو  دـساف  یلات  نوچ  .دوش  یم  اربم  تافیرحت  هنوگنیا  زا  لـقع  نازیم  زا  هدافتـسا  اـب  ینیـسح  سدـقم  تضهن  نماد 
طابترا و حرط  يارب  هک  یناتساد  ای  .تسا ) تعاس  نازیم 83  هب  هتعاس  دودح 12  زور  کی  ضرف  نآ  راد  هدسفم  یلات  کی  لقادح  )
ع)  ) نیسح ماما  دوب ، ربنم  رب  هک  یلاح  رد  ع )  ) یلع ترضح  هک  دوش  یم  لقن  ع )  ) نیـسح ماما  هب  سابع  ترـضح  ییاقـس  تبحم و 

یلع دییوگ  یم  هک  امـش  ، » دیوگ یم  يرون  یجاح  یلعج  ثیدح  نیا  دـقن  رد..و  دـیود  سابع  ترـضح  دـیبلط و  بآ  ربنم  ياپ  رد 
رد سپ  دـناوخ ، یم  هبطخ  تفر و  یم  ربنم  شتفالخ  نامز  رد  طقف  ع )  ) یلع هک  دـینادب  دـیاب  دـناوخ  یم  هبطخ  ربنم  يـالاب  رد  (ع )

[6 [ »؟ تسا لوقعم  فرح  نیا  الـصا  ...تشاد  لاس  هس  یـس و  ابیرقت  هک  دوب  يدرم  ع )  ) نیـسح ماما  تقو  نآ  رد  .تسا  هدوب  هفوک 
دارفا يارب  ندش  وگلا  تیحالص  دنک ، یم  لفاغ  تیعقوم  نس و  ناکم و  نامز و  زا  ار  وا  شا  یگنـشت  هک  يدرف  نینچ  ایآ  نینچ  مه 

ار هعماج 
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هدـمآ و عبنم  مادـک  رد  مینادـب  هکنآ  زا  لـبق  ربـخ  نیا  هک  اـجنآ  زا  ؟ دـشاب هتـشاد  تیجح  شریرقت  لـعف و  لوق و  دـناوت  یم  دراد و 
روما ندوب  بترتم  ظاـحل  هب  اـتوبث »  » لـقع نازیم  كـالم و  اـب  تسا ، راـبتعا  زا  يا  هجرد  هچ  رد  مقـس  تحـص و  تهج  زا  شدانـسا 
قداص اـیآ  دوب ، هک  ربخ  لـقان  هکنیا  هب  ندیـسر  يارب  ناوارف  تاـمحز  هب  زاـین  اذـل  تسین ، نکمم  نآ ، رب  هریثک  دـسافم  یلقعریغ و 
هلحرم نامه  رد  یتحار  هب  درادن و  ...ای  و  قثوم »  » ای تسا  حیحص »  » ربخ هن ؟ ای  تسا  تسرد  ربخ  دانسا  هلـسلس  ایآ  بذاک ؟ ای  تسا 
قیقحت يارب  توبث ، ماقم  رد  لقع ، زا  ناوت  یم  هک  دش  نیا  هجیتن.دوش ، یم  هدراذگ  رانک  هب  یفیـصوت  خیرات  لقن و  هب  هجوت  زا  لبق 
طوبرم ياهثحب  رد  دورو  زا  لبق  ققحم ، دارفا  تمحز  یخیرات  لیاسم  رد  كالم  نیا  اب  .درب  آراک  بساـنم و  هرهب  یخیراـت  روما  رد 

یظفل و ناوارف  هدمع و  تافیرحت  زا  اتوبث  ناوت  یم  لقع  زا  هدافتـسا  اب  سپ  .دوش  یم  مک  عیاقو ، یلقن ) ای  یلقع  « ) تابثا  » هلحرم هب 
.دومن يریگولج  البرک  هعقاو  هلمج  زا  یخیرات و  ثداوح  همه  رد  يونعم 

ینیسح تضهن  میمعت  لماع  تابثا ، ماقم  رد  لقع 

هراشا

رـصحنم البرک  هثداح  ایآ  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  لمأت  هجوت و  دروم  دناوت  یم  البرک  تضهن  دروم  رد  هک  مهم  تالاؤس  هلمج  زا 
نیا هب  خـساپ  رد  .دراد  ار  میمعت  يریذـپرارکت و  ندـش ، وگلا  تیلباق  البرک  هثداح  ریخ ، هکنیا  ای  درادـن ، رارکت  تیلباق  هدوب ، درف  هب 

درادـن و يدروم  رگید  ياـهاروشاع  زا  نتفگ  نخـس  رگید  صاـخ ) درف  يارب  صاـخ و  هثداـح   ) دوش هتفریذـپ  لوا  قـش  رگا  لاؤـس 
، درادن تسا ، یلقع » خیرات   » تلاسر هک  هعقاو  نیا  زا  نوناق  جاتنتسا  تیلباق 
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اهیریگ میمـصت  هدش و  یم  تیریدـم  هلاقم ) ضورفم   ) یبالقنا ینید و  ربهر  کی  طسوت  البرک  هثداح  ریخ ، هک  دوش  هتفگ  رگا  یلو 
اهتنـس و هب  ناوت  یم  هجیتن  رد  درک ، یم  یط  ار  ریـسم  نیمه  تسیاب  یم  زین  یبالقنا ، ربهر  ره  هک  تسا  بسانتم  لوقعم و  يردـق  هب 

ادیپ تیعوضوم  ناج  ياپ  ات  تمواقم  تضهن و  عوقو  ع ،)  ) نیسح ماما  رصع  البرک و  تیعضو  لثم  یتیعضو  رد  هک  دیـسر  يدعاوق 
دارفا يارب  صاخ و  يا  هثداح  ینیـسح ، تضهن  هک  دندقتعم  یـضعب  البرک  هثداحرد  نآ  مدع  ای  يریذپ  میمعت  هب  خساپ  رد.دنک  یم 

ات درک  مایق  ع »)  ) یلع نب  نیـسح   » هکنیا یکی  تسا : هدمع  يونعم » فیرحت   » ود رب  اعدم  نیا  دنتـسم  .درادـن  تیمومع  هدوب ، صاخ 
.دنناد یم  وا  يارب  یصوصخ  روتسد  کی  ار  تداهش  هثداح و  لیلد   » هکنیا رگید  .دشاب » تما  ناهانگ  هرافک  هکنیا  يارب  دوش  هتشک 
تسا نیا  ددصرد  ثحب  زا  تمسق  نیا  رد  راتـشون ، نیا  اما  [ . 7 « ] .تسین يوریپ  لباق  ینعی  دنک ؛ یمن  ادیپ  طابترا  امـش  ام و  هب  سپ 

نیا نومزآ  يارب  تسا و  ریذـپ  میمعت  هدوبن و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  طوبرم  صاخ  هثداح ي  کـی  ـالبرک  هثداـح ي  دریگب ، هجیتن  هک 
هک البرک  خـیرات  زا  ییاهتمـسق  شریذـپ  اب  ثحب  زا  تمـسق  نیا  رد  .تسا  هدـش  لسوتم  تابثا » ماقم   » رد لقع »  » هب اددـجم  هیـضرف ،

نیا تلاـسر  نوچ  [ ، ) 8  ] دنلاکـشا یب  رابخا  نیا  زین ، لـقن  نس و  تهج  زا  هکنیا  ضرف  اـب  درادـن و  یلکـشم  تسا و  نکمم  اـتوبث » »
ع)  ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  ياهیریگ  میمـصت  ینیـسح و  تضهن  البرک و  هعقاو  لیلعت  هب  یلقن ) هن  تسالبرک  تضهن  یلقع  نییبت  هلاقم 

تسا لوقعم  يردق  هب  البرک  هثداح  هک  دشاب  نیا  دناوت  یم  ثحب  زا  تمسق  نیا  يریگ  هجیتن  هتخادرپ و 
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زا دندرک و  ناشیا  هک  درک  یط  ار  هار  نیمه  تسیاب  یم  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  ياج  ریذپان  شزاس  یبالقنا و  ینید ، ربهر  ره  رگا  هک 
يارب البرک و  ات  هنیدـم  زا  ینیـسح  تضهن  نییبت  يارب  [ . 9  ] .تسا ریذـپ  میمعت  هجیتن  رد  لوقعم و  الماک  ـالبرک ، تکرح  تهج  نیا 

هویـش ي ؟ب -  دـیزی تیمکاح  نامز  رد  مایق  ارچ  فلا -  : تسا هدـش  هدـیزگرب  لیلعت  يارب  ریز  مهم  عطقم  تشه  راصتخا ، تیاـعر 
ارچ ؟و -  هفوک يوس  هب  تکرح  ارچ  ؟ه -  هکم زا  تکرح  ارچ  ؟د -  هکم هب  ترجه  ارچ  جدیلو -  سلجم  رد  ع )  ) ماما نایب  روضح و 

؟ تداهش ارچ  ؟ح -  البرک ارچ  ؟ز -  ملسم ترضح  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  هفوک  هب  هار  همادا 

؟ دیزی تیمکاح  نامز  رد  مایق  ارچ 

هب تسد  هداد و  ناشن  لمعلا  سکع  دوخ  زا  هلـصافالب  دیزی ، ندیـسر  تردق  هب  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما  ارچ  هک  تساجنیا  شـسرپ 
عبانم رد  ( یبـالقنا ینید و  تریغ  هلاـقم  ضورفم  هب  هجوت  اـب  ( ؟ تفرگ شیپ  رد  هویـش  نیا  زا  ریغ  یهار  دـش  یم  اـیآ  دز ، ترجاـهم 

هک دیـسر  هنیدم  مکاح  هبتع ،» نب  دیلو   » نب دیزی  زا  يا  همان  دیزی ،»  » ندیـسر تردق  هب  و  هیواعم »  » گرم زا  سپ  هک  هدـمآ  یخیرات 
اما [ 10 « ] .مالـسلا و  اوعیابی ، یتح  هصخر  هیف  تسیل  ادیدش ، اذخا  هعیبلاب  ریبزلا  نب  ...ادبع  رمع و  نب  ...ادبع  انیـسح و  ذخف  دـعب  اما  »

رد.دننک تعیب  هکنیا  ات  تسین  نآ  رد  يا  هراچ  ناوخب ، توق  اب  ندومن  تعیب  يارب  ار  ریبز  هللادبع  رمع و  هللادبع  نیـسح و  ماما ]  ] دعب
، هعیبلاب امهذخف  ریبزلا ، نب  هللادبع  یلع و  نب  نیـسحلا  رـضحاف  اذه ، یباتک  كاتا  اذا   » هک تسا  هدمآ  همان  نتم  دروم  رد  رگید  عبانم 

« امهسؤرب یلا  ثعبا  امهقانعا و  برضاف  اعنتما  ناف 
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ناشندرگ دندرک ، عانتما  تعیب  زا  رگا  ریگب و  تعیب  ریبز  نب  هللادـبع  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  زا  دیـسر  وت  هب  ما  همان  هک  یماگنه  [ 11]
هب ماـما  توعد  زا  سپ  يرگید  ربخ  رد  ماـما ، نتفرن  تعیب  راـب  ریز  دروم  رد  رگید  يوس  زا.تسرفب  نم  يارب  ار  ناشاهرـس  نزب و  ار 
هک دـندومرف  خـساپ  رد  ماما  دـیهد ، یم  خـساپ  هچ  دـیزی  اـب  تعیب  دروم  رد  هک  دـسرپ  یم  ریبز  نب  هللادـبع  هبتع ،» نب  دـیلو   » سلجم

حبـص هب  بعل  وهل و  هب  ار  ماش  درب و  یم  ماش  هب  زوی  گس و  اب  ار  زور  هرابوهل ، هراوخرمخ و  دیزی  منک ، تعیب  دـیزی  اب  نم  هنوگچ  »
: دندز تسد  لمعلا  سکع  هب  دـیزی  لباقم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  لیلد ، ود  هب  لقادـح  هدـش ، هئارا  دانـسا  هب  هجوت  اب  [ . 12 « ] دروآ یم 

درف ره  عضوم  اـجنیا  .دوش  هدز  اـهندرگ  دـیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا و  تعیب  شریذـپ  هار  اـهنت  هک  دـیزی  دروخرب  کبـس  ـالوا ،
ماما تداهش  زا  سپ  لاس  دودح 10  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تساجنیا  بلاج  دوب ؟ دهاوخ  هچ  ..و  لیمحت  دـیدهت و  لباقم  رد  یبالقنا 

هاگچیه نوچ  ؟ ارچ دـندادن  ناشن  لمعلا  سکع  دوخ  زا  دـح  نیا  رد  هاگچیه  اما  دـندومن ، یگدـنز  هیواعم  تیمکاح  رد  ع ،)  ) نسح
لمعلا سکع  نیسح ، ماما  زا  دنت  رایـسب  يا  همان  لباقم  رد  یتح  هدادن و  ناشن  دوخ  زا  ع )  ) ماما لباقم  رد  داح  لمعلا  سکع  هیواعم 

هب لاـملا  تیب  زا  مهرد  رازه  رازه  لاـس  ره   » هک دوب  نیا  دـندرک  یم  توعد  دـیدش  يریگعـضوم  هب  ار  وا  نارگید  هکنیا  اـب  هیواـعم 
رابریز تلع  ماما  اـیناث : [ . 13  ] .تشاد یم  هرثاـکتم  زیاوج  ضورع و  رب  ار  شتمدـخ  هراوـمه  غـلبم  نیا  زا  نوریب  دـنرب و  وا  ترـضح 

نتفرن تعیب 
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لوقعم ار  ع )  ) ماما تکرح  لصا  هک  نودلخ  نبا  یتح  هک  تسا  يدح  هب  دیزی  ترهـش  ءوس  .درامـش  یمرب  ار  وا  راکـشآ  دسافم  ار 
یعدـم هکلب  ناملـسم ، اهنت  هن  نیـسح  ماما  و  مود ) هرامـش  یقرواپ  « ) تسا قسف  هب  رهاجتم   » دـیزی هک  دریذـپ  یم  ار  نیا  دـناد ، یمن 
تیعقوم لمع و  هب  ندیشخب  تیعورشم  ناشیا ، يوس  زا  دیزی  تعیب  شریذپ  تسا و  ص )  ) ...ا لوسر  هلالس ي  و  ناناملـسم ، يربهر 

ار لمعلا  سکع  نامه  تسیاب  یم  اقطنم  دوب ، ع )  ) ماما ياج  هک  یبالقنا  ربهر  ره  دـسر  یم  رظن  هب  لیالد  نیا  هب.تسا  دـساف  ماکح 
تیعورـشم دـیامن و  حرطم  ار  دوخ  ضارتـعا  يا  هنوگ  هب  دورن و  دـیزی  اـب  تعیب  راـبریز  ینعی  داد ؛ ناـشن  ع )  ) ماـما هک  دـهد  ناـشن 

.دریذپن ار  شتیمکاح 

دیزی سلجم  رد  ماما  نایب  روضح و  هویش 

باسح لوقعم و  يردق  هب  دـنوش ، یم  توعد  هموکحلاراد  هب  هنیدـم ) مکاح   ) هبتع نب  دـیلو  يوس  زا  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما 
سلجم هب  نتفر ، زا  لبق  ترـضح  هدـش ، لقن  فنخموبا »  » زا الوا : : اریز دـیامن ؛ یم  لعفنم  ار  نمـشد  الماک  هک  دـنک  یم  لمع  هدـش 

مکعمجاب یلع  اومحتفاف  الع  دق  هتوص  متعمس  وا  مکتوعد  ناف  لخاد  ینا  هباحـصال : لاق  ...هتیب و  لها  دیلاوم و  هیلا  عمجف  ماق   » دیلو
انامه دومرف ، شباحصا  هب  ...دندش و  عمج  شرود  شتیب  لها  ناتسود و  تساخرب و  سپ  [ 14 « ] .مکیلا جرخا  یتح  اوحربت  الف  الا  و 
يوس هب  نم  ات  هنرگ  دیناسرب و  نم  هب  ار  ناتدوخ  یگمه  دندینـش  ارم  دنلب  يادص  ای  مدـناوخ  ار  امـش  رگا  سپ  موش ، یم  لخاد  نم 

عاجرتسا هملک  رکذ  زا  سپ  ترـضح  دـش ، هدـناوخ  ماما  يارب  تعیب  دروم  رد  دـیزی  همان  یتقو  اـیناث : [ . 15  ] .دـیوشن رهاظ  میایب  امش 
یلثم ال ناف  هعیبلا  نم  ینتلأس  ام  اما  ، » دومرف
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سانلا یلا  تجرخ  اذاف  لاق ، لجا ، لاق : .هینالع  سانلا  سؤر  یلع  اهرهظت  نا  نود  ارس  ینم  اهب  يزتجت ء  كارا  ارس و ال  هتعیب  یطعی 
تروص هب  نم  لثم  انامه  يدیـسرپ ، نم  زا  تعیب  دروم  رد  هچنآ  اما  [ . 16  ] .ادحاو ارما  ناکف  سانلا  عم  انتوعد  هعیبلا ، یلا  مهتوعدـف 

، منک ینلع  مدرم  نایم  رد  ار  نآ  هکنآ  نودب  دـشاب ، یفاک  نم  يرـس  تعیب  هک  یهاوخ  یمن  ار  نیا  زین  وت  دـنک و  یمن  تعیب  یفخم 
راب کی  راک  سپ  ناوخب ، مدرم  اب  زین  ار  ام  يدرک ، توعد  تعیب  هب  ار  مدرم  هک  یتقو  سپ  دومرف ، ترضح  .تسا  نینچ  تفگ  دیلو 

اب زیمآ  تنوشخ  دـنت و  دروخرب  ای  تعیب و  ای  دراد  تیرومأم  هبتع  نب  دـیلو  هک  یلاح  رد  ترـضح ، ناـیب  دروخرب و  رد.دوب  دـهاوخ 
یم حرطم  ار  يداهنشیپ  ناشلوقعم ، نایب  اب  الوا ، .دنک  یم  لصأتسم  ار  وا  هدش  باسح  رایـسب  تکرح  ود  اب  ع )  ) ماما دنکب ، ع )  ) ماما

مدرم اب  تعیب  يارب  هک  دـهد  یم  تصرف  ترـضح  هب  هنالعفنم  دـننک و  یم  لکـشم  راچد  يریگ  میمـصت  يارب  ار  دـیلو  هک  دـنیامرف 
ادص و ندرک  دنلب  اب  ع )  ) ماما دـنک ، یم  داح  دروخرب  هب  قیوشت  ار  دـیلو  دـنک و  یم  يور  هدایز  مکح ،» ناورم   » یتقو ایناث ، .دـنیایب 

یم شیاـمن  هب  زین  ار  ندوـمن  لـمع  هنـالقاع  طاـیتحا و  مزح و  دـنهد ، یم  ناـشن  ار  شیوـخ  تبالـص  هکنیا  نمـض  عطاـق ، دروـخرب 
تسا يا  هلاقم  ياعدم  ياتـسار  رد  الماک  هتکن  نیا.دنتفرگ  نایم  رد  ار  ترـضح  هدمآ و  نوریب  اه  هاگهانپ  زا  شنارای  اریز  .دنراذگ 

.ریذپ میمعت  ریذپ و  هطباض  هجیتن  رد  تسا و  ینالقع  عافد  لباق  لوقعم و  ینیسح ، تکرح  ءزج  ءزج  زین  تابثا  ماقم  رد  هک 

هکم هب  ترجه  ارچ 

هراشا

تعیب شریذپ  مدع  شلباقم  رد  هار  اهنت  ع )  ) ماما هک  لاح 
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هب خساپ  رد  دندیزگرب ؟ دصقم  ناونع  هب  ار  هکم  ارچ  دـننک ، كرت  ار  هنیدـم  تسیاب  یم  مرجال  دوب و  نآ  لباقم  رد  لمعلا  سکع  و 
: تسا حرط  لباق  یتاکن  لاؤس  نیا 

تروشم لصاح  هکم  باختنا 

بقاوع دروم  رد  هدیسر و  ترـضح  تمدخ  هک  يدارفا  هلمج  زا  دنتـسه  هنیدم  زا  ترجه  مزاع  ماما  هک  دش  صخـشم  هکنآ  زا  سپ 
زا ع )  ) ماـما بـلطم ، حرط  زا  سپ  .دوـب  ترــضح  ردارب  هـیفنح » نـب  دــمحم  ، » درک یم  يرگن  هدــنیآ  دوـمن و  رطخ  ساـسحا  رفس 

...دـیورب هکم  هب  امـش  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  دومن ، ضرع  هیفنح  نب  دـمحم  مورب ؟ اجک  هب  ییوگ  یم  وت   » دندیـسرپ ناـشردارب 
راوتسا و تا  هشیدنا  مراودیما  يدومن ، يزوسلد  نم  يارب  يداد و  زردنا  ارم  دیامرف ، اطع  وکین  شاداپ  ار  وت  ادخ  دندومرف  ترـضح 

[ .« 17  ] .ما هدش  رفس  هدامآ  مراد و  هکم  دصق  نونکا  نم  .دشاب  شخبرمث  تیأر 

یهلا نما  مرح  هکم 

نیمزرـس هک  اریز  دوب ، ترجه  يارب  یبسانم  ياج  هکم  دندوب ، هدـش  گرم  هب  دـیدهت  تعیب  مدـع  تروص  رد  ع )  ) ماما هک  اجنآ  زا 
هدمآ  97 نارمع /  لآ  هروس  رد  هک  روط  نامه  .دنتسه  ناما  رد  نآ  رد  دارفا  هدش و  یقلت  ناناملسم  يوس  زا  یهلا » نما  مرح   » زاجح

[ . 18  ] .دوب دهاوخ  ناما  رد  دوش  هکم )  ) نآ لخاد  هک  ره  انمآ » ناک  هلخد  نم  و   » هک

مالسا نیمزرس  بلق  ناونع  هب  هکم 

ایناث .تسا  یبسانم  ناکم  دنتـسه ، دـش  دـمآ و  رد  سدـقم  ناکم  نیا  هب  هک  نیملـسم  تایحور  تارکفت و  زا  یبای  عالطا  يارب  ـالوا 
اهلها لبقاف   » هکم هب  (ع ) ماما دورو  زا  سپ  هک  دوب  ور  نیا  زا  [ 19  ] .تسا مالسا  ناهج  ناکم  نیرتبسانم  غیلبت ، عضاوم و  مالعا  يارب 

دندوب و دش  دمآ و  رد  ترضح  رـضحم  رد  هکم  لها  سپ  [ 20 « ] قافآلا لها  نیرمتعملا و  نم  اهب  ناک  نم  هنوتأـی و  هیلا و  نوفلتخی 
ناوت یم  هکم ، ارچ  هک  لاؤـس  هب  خـساپ  رد  سپ.دندیـسر  یم  ناـشروضح  هب  رگید  ياـهاج  سانـشرس  ياـه  هرهچ  دـنملاس و  دارفا 
ناـهج زا  دـهاوخ  یم  مه  هک  یحلـصم  درف  يارب  ناـکم و  نیرتـهب  بیقعت  تحت  دارفا  يارب  تسا و  یهلا  نما  مرح  هکم  رگا  تفگ ،

دارفا هک  تسور  نیا  زا  .تسا  هکم  هنیدم ، زا  ترجه  يارب  ناکم  نیرتلوقعم  دناسرب ، اهناملسم  هب  ار  شمایپ  مه  دشاب و  علطم  مالسا 
رد هک  تسا  شخب  نیا  رد  هلاقم  ياعدـم  ناـمه  بلطم  نیا.دـندرک  یم  هیـصوت  ار  ناـکم  نیمه  ترـضح  اـب  تروشم  رد  زین  رگید 

دوخ رد  ار  میمعت  نوناق و  تنس و  هطباض و  فشک  دادعتسا  هجیتن  رد  ییالقع و  عافد  لباق  لوقعم و  ینیـسح  تضهن  تابثا ،» ماقم  »
.دراد

؟ هجحلا يذ  متشه  زور  رد  هکم ، زا  تکرح  ارچ 

هراشا

، دندرک ترجاهم  هکم  زا  تعرـس  هب  هیورتلا ) موی   ) هجحلا يذ  متـشه  زور  رد  هدراذگ و  مامت  همین  ار  ناشدوخ  جـح  ع )  ) ماما هکنیا 
: هک تفگ  ناوت  یم  شسرپ  نیا  تابثا ) ماقم  رد  لقع   ) ینالقع هیجوت  رد  .تسا  زیگنارب  لاؤس  دوخ 
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ناج ظفح  نمشد و  زا  ندش  رود  يارب  ترجه 

خـساپ ع )  ) ماما دیدرک ، كرت  ار  ناتدج  مرح  ادخ و  نما  مرح  ارچ  دیـسرپ : هک  یفوک » يدزا  هرهوبا   » خساپ رد  هیبلعث »  » هاگلزنم رد 
، دـنزیرب ار  منوـخ  دنتـساوخ ، نوـنکا  مدرک و  ربـص  دـندز ، همطل  نم  يوربآ  هب  مدرک ، ربـص  دـنتفرگ ، ارم  لاـم  هیما  ینب  ، » دـندومرف

ترـضح دـسرپ ، یم  باتـش  همه  نیا  اب  هکم  زا  جورخ  هزیگنا  زا  ع )  ) ماـما اـب  شرادـید  رد  هک  قدزرف »  » خـساپ رد  [ 21 « ] .متخیرگ
ماما تکرح  تسرد  لـیلد  نیمه  هب  [ 22 « ] .مدش یم  ریگتـسد  مدمآ ، یمن  نوریب  یهلا  نما  مرح  زا  ناباتـش  رگا   » هک دندومرف  خساپ 

هب ماما  هک  یلاح  رد  دوش و  یم  هکم  دراو  هوبنا  يرکـشل  اب  صاع » نب  دیعـس  نب  ورمع   » هک تسا  يزور  ناـمه  تسرد  هکم  زا  (ع )
يدج ناشراک  رد  يردـق  هب  هورگ  نیا  [ 23  ] .دندش فرـصنم  کسانم  لامعا و  همادا  زا  دندوب ، هتـسب  مارحا  جح  لمع  ماجنا  دـصق 

[ . 24  ] .دماجنیب دروخ  دز و  هب  راک  دوب ، کیدزن  هتسب و  ترضح  رب  ار  هار  هکم  زا  ع )  ) ماما جورخ  زا  سپ  یتح  هک  دندوب 

مرح سدقت  ظفح 

شناوریپ دیزی و  اما  .دش  یم  هتخانش  یهلا » نما  مرح   » ناونع هب  ناناملسم  نایم  رد  هکم  دش ، هراشا  یلبق  تمـسق  رد  هک  هنوگ  نامه 
فاوط لاح  رد  یعافد  یگدامآ  حالـس و  نودـب  دارفا  هک  تصرف  نیا  رد  دنتـساوخ  دنتـشادن ، يداقتعا  یهلا  ماکحا  هب  لصا  رد  هک 

مه دـندرب ، یم  نیب  زا  ار  ناـشفلاخم  نیرتـیوق  مه  تروص ، نیا  رد  هک  دـنزیرب  یهلا  نما  مرح  راـنک  رد  ار  ترـضح  نوـخ  دنتـسه ،
يزیرنوخ و  هتسکش ، مرح  میرح  تمرح  هکنیا  رگید  مهم  هتکن  هتفرگ و  تروص  یناسک  هچ  طسوت  لمع  نیا  هک  دش  یمن  صخشم 

ماما.دش یم  يداع  ع )  ) ماما تداهش  اب  هبعک  رانک  رد 
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یم تعیب  هدومن و  تیامح  وت  زا  مه  ام  دینک ، مایق  هکم  رد  امـش  هک  دیوگ  یم  هللادبع  هک  ینامز  ریبز ، نب  هللادبع  اب  وگتفگ  رد  (ع )
نم هب  مردپ  انامه  [ 25 « ] .شبکلا کلذ  نوکا  نا  بحا  امف  اهتمرح  لحتـسی  اشبک  اهب  نا  ینثدح  یبا  نا   » هک دندومرف  خـساپ  مینک ،

داهنشیپ ریبز  نبا  هکنآ  زا  سپ  مشاب و  چوق  نآ  مرادن  تسود  نم  دوش و  یم  لالح  هتـسکش و  مرح  تمرح  یچوق  طسوت  هک  تفگ 
کی رگا  ادـخ  هب  مسق  [ 26 « ] .ربشب اهنم  الخاد  لـتقا  نا  نم  یلا  بحا  ربشب  اـهنم  اـجراخ  لـتقا  نئل  ...ا  و   » دومرف ترـضح  داد ، ماـیق 

رد ریخأـت  هکنیا  هجیتـن.مهد  یم  حـیجرت  موـش ، هتـشک  مرح  لـخاد  بجو  کـی  هکنیا  رب  ار  نآ  موـش  هتـشک  هـکم  زا  جراـخ  بـجو 
مرح تمرح  ظفح  ناج و  ظفح  يارب  لوقعم  هار  اهنت  تشاد و  سپ  رد  ار  مرح  تمرح  ندش  هتـسکش  و  ع )  ) ماما تداهـش  تکرح ،

.دوب هکم  كرت  نما ،

؟ هفوک يوس  هب  تکرح  ارچ 

رگا تسا  نیا  شخب  نیا  رد  لاؤس  اما  .دننک  كرت  ار  هکم  تسیاب  یم  ترـضح  هک  دوب  نآ  لوقعم  هک  دـش  نیا  یلبق  تمـسق  هجیتن 
ماما زا  نایفوک  توعد  دـناوت  یم  دانـسا  دـهاوش و  ساـسا  رب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  هفوک ، يوس  هب  ارچ  دوب ، يرورـض  هکم  زا  جورخ 

هدرک و توکـس  ناـنچمه   » ناـشیا یلو  دیـسر  یم  ناوارف  ياـه  هماـن  ناـشیا ، يارب  هفوک  زا  هکم ، هب  ترـضح  دورو  زا  سپ  .دـشاب 
ماجنارـس ات  دیـسر  ع )  ) ماما تسد  هب  همان  دصـشش  طقف  زور  کی  رد  یتح  .دـنداد  یمن  یفوک  ياهتیـصخش  ياـه  هماـن  هب  یخـساپ 
یعیبسلا یناه  نب  یناه  ینعی  نایفوک ، کیپ  نیرخآ  ماجنارس  .دماین  یخـساپ  اما  .دیـسر  رازه  هدزاود  هب  یتفایرد  ياه  همان  هعومجم 

اب یفنحلا  ...ادبع  نب 
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، یلع نب  نیـسح  تمدخ  هب  تسا  يا  هضیرع  نیا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : دوب نیا  همان  نتم  .دـندش  ناور  هکم  يوس  هب  یمهم  همان 
ار امش  زج  نانآ  .دنیامش  هار  هب  مشچ  مدرم  .دیناسرب  هفوک  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  راوگرزب ، ماما  يا  .شناییادف  نایعیش و  يوس  زا 

تسناوت یم  اهکیپ  تامادفا و  اه و  همان  نیا  هب  خساپ  ایآ  [ . 27 « ] .مالسلا .دینک و  باتش  .دینک  باتش  سپ  .دنریذپ  یمن  ییاوشیپ  هب 
خساپ دندیبلط  یم  يرای  ناشتیاده  يارب  ترضح  زا  هنارـصم  هک  اهاضاقت  ریثک  دادعت  نیا  هب  رگا  دشاب ؟ یتوافت  یب  یتح  ای  یفنم و 

رد اما.دوب  تساوخرد  تباجا  هار  نیرتلوقعم  اذـل  درک ؟ یم  تواضق  هچ  ع )  ) ماما تیـصخش  هراـبرد  خـیرات  هزورما  دـش ، یمن  هداد 
هفوک يوس  هب  ناـشدوخ  هلـصافالب  هدومن و  داـمتعا  اـهاضما  بوتکم و  فرـص  هب  هک  دـندرکن  لـمع  هدیجنـسن  ع )  ) ماـما زین  اـجنیا 

هک یلاح  رد  اهنآ  ياهاضاقت  هب  خساپ  رد  هک  تسور  نیا  زا  .دومزآ  ار  اهنآ  تقادـص  يا  هدـنیامن  نداتـسرف  اب  هکلب  دـننک ، تکرح 
نم یتقث  یمع و  نبا  یخا و  مکیلا  تثعب  دق  و  ، » دنتـشون نایفوک  هب  يا  همان  رد  دندیزگرب ، تیرومأم  نیا  يارب  ار  ملـسم » ترـضح  »

نانیمطا دروم  تیصخش  ومعرسپ و  ردارب و  نم  [ 28 « ] مکیأر مکرما و  مکلاحب و  یلا  بتکی  نا  هترما  و  لیقع ) نب  ملسم   ) یتیب لها 
ترضح.دسیونب امش  تایرظن  روما و  تیعضو و  زا  نم  يارب  هک  مداد  روتـسد  متـسرف و  یم  امـش  بناج  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ 

درک توعد  ناشیا  زا  هتشون و  ع )  ) نیسح ماما  يارب  يا  همان  دش ، یم  لقتنم  یناه  هناخ  زا  هک  یلاح  رد  هفوک  هب  نتفر  زا  سپ  ملسم 
سیل کعم ، مهلک  سانلا  ناف   » اریز دنیایب ، هفوک  هب  هک 
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نامز رد  همان  نیا  .دنرادن  هیواعم  لآ  اب  يا  هقالع  هدـیقع و  دنتـسه و  امـش  اب  مدرم  همه  [ 29 « ] .يدـه يأر و ال  هیواعم  لآ  یف  مهل 
هدـنیامن هک  تسا  ییاـج  دـصقم ، ناوـنع  هب  ناـکم  نیرتـلوقعم  ور  نیا  زا  [ 30  ] .دوـب هدیـسر  ناشتـسد  هب  هکم  زا  ع )  ) ماـما تکرح 

اذل .تسا  ع )  ) ماما يدعب  تکرح  هنوگ  ره  هدامآ  طیارـش  هتفرگ و  تعیب  مدرم  زا  هدومن و  دعاسم  ار  هنیمز  هتفای و  روضح  ترـضح 
هک تسور  نیا  زا  .ریغال  دشاب و  هفوک  يوس  هب  دـیاب  لوقعم  الماک  تروص  هب  دـننک  كرت  ار  هکم  دـیاب  راچان  هک  ع )  ) ماما تکرح 

[ . 31  ] .دنداد یفنم  خساپ  دنتسناد  یم  كانرطخ  ار  هفوک  يوس  هب  تکرح  هک  سابع  نبا  لثم  يدارفا  هب  ترضح 

؟ ملسم ترضح  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  هفوک  يوس  هب  هار  همادا  ارچ 

هراشا

تداهـش ربخ  هیبـلعث ،»  » لزنم رد  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  ارچ  هک  تسا  نیا  تسا  یلبق  تـالاؤس  زا  رتراوشد  نآ  هب  خـساپ  هک  یلاؤس 
ناوت یم  ریز  تاکن  هب  خساپ  رد  دنداد ؛ همادا  هار  هب  هدشن و  فرصنم  هفوک  هب  رفس  همادا  زا  دندینـش ، ار  یناه »  » و ملـسم »  » ترـضح

: هک دومن  هجوت 

هفوک مدرم  هدامآ  ياهلد 

دـندشن و سویأم  اهنآ  زا  الماک  یلو  دندینـش ، ار  هفوک  مدرم  ینکـشدهع  هچرگ  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  نیرتمهم 
و ع )  ) ماما اب  مدرم  نآ  بولق  اریز  ، دننک تیادـه  هیما  ینب  هیلع  ار  اهنآ  دـنناوت  یم  دنـسرب ، اهنآ  هب  دـنناوتب  رگا  هک  دوب  نآ  رب  روصت 
هب دـندرک ؛ یم  دـییأت  زین  رگید  دارفا  ار  هتکن  نیا  دـنا ، هتـسب  ع )  ) ماما هیلع  ریـشمش  یلعف  تیعـضو  رد  هچرگ  دوب  هیما  ینب  فلاـخم 

، ندش وربور  مالسا  برع و  فورعم  رعاش  قدزرف »  » اب ع )  ) ماما هکم ) زا  سپ  لزنم  نیمود  « ) حافـصلا  » لزنم رد  یتقو  دهاش ، ناونع 
[32 « ] ...هیما ینب  عم  مهفویس  کعم و  سانلا  بولق  تلأس : ریبخلا  نم  ، » دهد یم  خساپ  قدزرف  .دنسرپ  یم  هفوک  عاضوا  زا  ترـضح 

بیذـع  » لزنم رد  ریبعت  نیمه  نیع.هیما  ینب  اب  ناشیاهریـشمش  تسامـش و  اب  مدرم  بولق  .يدیـسرپ  قارع  عاضوا  زا  یهاگآ  مدآ  زا 
نایرکشل هب  هفوک  زا  رفن  راهچ  یتقو  هدوب ، رح »  » و ع )  ) ماما رکشل  كاکطـصا  زا  سپ  هک  هکم ) زا  سپ  مهدزاود  لزنم  « ) تاناجهلا

دندیرخ ار  اهنآ  ناگرزب  هک  دیوگ  یم  يذئاعلا  ...ادبع  نب  عمجم  .دنـسرپ  یم  هفوک  عاضوا  زا  ترـضح  دـنوش ، یم  قحلم  ع )  ) ماما
یم امـش  تبحم  ناشلد  مدرم  رگید  اـما  [ 33 « ] .کیلع هروهـشم  ادغ  مهفویـس  کیلا و  يوهت  مهتدـئفا  ناف  دـعب  سانلا  ریاس  اما   » ...و

مدرم تبحم  یبلق و  یگدامآ  نیا.تسا  هدیدرگ  هدامآ  امش  دض  رب  ناشیاهریشمش  دبلط و 
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هدرک توعد  ارم  امـش  هک  دـیامرف  یم  اروشاع  زور  یتح  هچ  رح و  نایرکـشل  اـب  دروخرب  رد  هچ  ناـشیا  هک  تسا  ع )  ) ماـما هب  قارع 
یم رح »  » نایرکـشل يارب  ینارنخـس  رد  دـهاش  ناوـنع  هب  .مدرگ  یمرب  مه  نم  دـیا ، هتـشگرب  دوـخ  فرح  زا  رگا  ما  هدـمآ  نم  دـیا ،

ار ام  وت  يربهر  طسوت  ادخ  ات  ریذپب  ار  ام  يرادمامز  يربهر و  وت  .میرادن  رادمامز  ربهر و  ام   » هک هدمآ  امـش  ياه  همان  رد  دـیامرف ،
هک دیدنب  یم  نامیپ  دهع و  نم  اب  دیتسه و  هدیقع  نامه  رب  زونه  امـش  رگا  سپ  .ما  هدمآ  نم  کنیا  دزاس و  عمتجم  یتسار  قح و  رب 
زا نم  دـیا  هدـیجنر  ریگلد و  مندـمآ  زا  دـیدنب و  یمن  نامیپ  رگا  میآ و  یم  امـش  رهـش  هب  تروص  نیا  رد  دیـشاب ، اـشوک  میراـی  رد 

عاضوا زا  علطم و  یناه  ملسم و  ترضح  تداهـش  ربخ  زا  تسا  يزور  دنچ  هکنیا  اب  ینارنخـس  نیا  رد  [ . 34 « ] .مدرگ یمزاب  اجنیمه 
هک دـننیب  یم  یهار  ود  رـس  رب  ار  نایفوک  هدوبن و  اهنآ  زا  سویأم  الماک  اما  دـنبای ، یم  دوخ  لباقم  رد  ار  اهنآ  یتح  دـنربخاب و  هفوک 

ققحم دـندرک ، یم  بیقعت  ناشیاه  همان  رد  زین  اهنآ  هتـشاد و  رـس  رد  ع )  ) ماما هک  یفدـه  دـننیزگرب و  ار  ع )  ) ماـما دـنناوت  یم  زونه 
.دوش

ثداوح لیمحت 

دراو زونه  هکنیا  اب  دراذگ ، یمن  شیپ  رد  یهار  ندش  هتشک  ای  تعیب  زا  ریغ  هنیدم  رد  ع )  ) نیسح ماما  يارب  هک  يدیزی  تسا  حضاو 
عالطا یب  ع )  ) نیـسح ماما  زا  ناونع  چـیه  هب  دراد ، ار  ترـضح  تداهـش  دـصق  يا  هئطوت  اب  زین  هکم  رد  هدـشن و  یمادـقا  هنوگچیه 

رد هکم  زا  تکرح  زا  دعب  اصوصخ  .درادرب  شهار  رس  زا  ات  درک  یم  بیقعت  لوا  هجرد  نمشد  ناونع  هب  ار  وا  هدوبن و 

ینیسح تضهن  میمعت  لماع  فیرحت و  عنام  www.Ghaemiyeh.comلقع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


یقلت رگشروش  موکحم و  دیزی ، تموکح  رظن  زا  ع )  ) ماما دوخ  هب  دوخ  هک  هدناروش  ملسم ) ترضح   ) وا هدنیامن  ار  هفوک  هک  یلاح 
مایق ریسم  رد  ترضح  هکم ، زا  تکرح  زا  سپ  اصوصخ  ور  نیا  زا  .تسا  هدمآ  تسد  هب  ترضح  نتـشک  يارب  مزال  هناهب ي  هدش و 

هب زین  نایفوک  یبلق  یگدامآ  هب  هک  تسور  نیا  زا  .دش  یم  هدناشک  نآ  هب  هاوخان  هاوخ  هداتفا ، نآ  رد  هک  دوب  یهار  هدراذـگ و  ماگ 
لکـش ره  هب  تموکح  هک  دنتـسناد  یم  اریز  دـنداد ؛ همادا  هفوک  يوس  هب  دوخ  ریـسم  هب  هدومن و  داـمتعا  هار  دـیما و  نیرخآ  ناوـنع 

رد يرتـشوش »  » خیـش هـک  هنوـگ  ناـمه  تـسا ؛ شناراـی  ترـضح و  نآ  تداهــش  زین  وا  فدـه  تـسا و  ناـشیا  بـیقعت  رد  نـکمم 
رد اهنآ  اـنامه  [ 35 « ] .هبعکلا راتـساب  اـقلعتم  هودـجو  وـل  هلیغ و  هلتق  وا  هـیلع  صقلا  ءاـقلا  یف  اودـج  مـهنا   » هـک هدروآ  صیاـصخ » »

ماما تکرح  ینالقع  هجوت.دـنبایب  هدـیبسچ  هبعک  ياه  هدرپ  هب  ار  وا  هچ  رگا  دـندرک  یم  شالت  شا  یناهگان  لتق  ای  وا  رب  يریگتخس 
زا ع )  ) ماما رگا  هک  دوبن  هنوگنیا  ینعی  دوب ؛ ریذـپان  تشگزاب  هک  يریـسم  هب  ندـش  هدـناشک  شنارای ، تداهـش  ربخ  ندینـش  زا  سپ 
هک نامه  هب  ور  نیا  زا  دنام و  یم  ناما  رد  تموکح  رطخ  زا  تفر ، یم  رگید  ياهرهـش  هب  دـش و  یم  فرـصنم  هفوک  هب  نتفر  همادا 

[ . 36  ] .دنداد ریسم  همادا  مرجال  دومن و  افتکا  دنک ، دامتعا  نایفوک  یبلق  یگدامآ  هب  ارهاظ  تسناوت  یم 

؟ البرک ارچ 

هنوگ نیدب  نآ  خساپ  .دراد  ینالقع  هیجوت  زین  البرک  رد  ع )  ) ماما روضح  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا ، حرطم  تمـسق  نیا  رد  هک  یلاؤس 
رد فارش »  » لزنم رد  رح »  » نایرکشل اب  دروخرب  زا  سپ  هک  تسا 
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هب هتبلا   ) نیفرط راـچان  اـتیاهن  دـندوب ، هار  همادا  رب  ممـصم  زین  ماـما  تشاد و  ار  ماـما  تکرح  زا  يریگولج  تیرومأـم  رح  هک  یلاـح 
تمـس هب  ع )  ) ماما دش  رارق  دشاب و  هنیدـم  يوس  هب  هن  هفوک و  يوس  هب  هن  هک  دـننیزگرب  ار  يریـسم  هک  دـندرک  قفاوت  رح ) داهنـشیپ 
.دـنادب ع )  ) ماما اب  دروخرب  رد  ار  شدوخ  هفیظو  دـنک و  هبتاکم  هفوک  اب  رح  ات  دـننک  تکرح  بیذـع »  » و هیـسداق »  » قیرط زا  پچ و 

نآ رد  هک  داد  رح  هب  ار  يا  همان  دندوب ، رظتنم  رکـشل  ود  ره  هک  یلاح  رد  دیـسر و  هفوک  زا  يریفـس  هدنیامن و  یتدـم  زا  سپ  [ . 37]
رد ار  ع )  ) نیـسح دـناسر ، وت  هب  ارم  همان ي  دیـسر و  وت  يوس  هب  نم  کیپ  نوچ  نادرگ و  گـنت  ع )  ) نیـسح رب  ار  راـک   » دوب هدـمآ 

تاروتـسد وت  هکنآ  ات  دوشن  ادـج  وت  زا  هک  مداد  نامرف  دوخ  کیپ  هب  نم  .روآ  دورف  دـشاب ، بایان  نآ  رد  ینادابآ  بآ و  هک  ینابایب 
هب ار  ع )  ) ماـما رح ،»  » هک تسا  روتـسد  نـیا  زا  سپ  [ . 38  ] .مالـسلا درواـیب و  نم  يارب  ار  وـت  تامادـقا  شرازگ  وا  هدرک و  ارجا  ارم 

[39 ، ] تسالبرک هقطنم  زا  يونین »  » هیرق کیدزن  دوش  یم  مولعم  نآ ، مان  زا  شـسرپ  زا  سپ  هک  هقطنم  نیمه  رد   » داـیز نبا   » روتـسد
.دـننک یم  فقوت  هقطنم  نیا  رد  مرجال  هتـشاد و  ماما  يارب  یلیمحت  هبنج  رهاظ  بسحرب  ـالبرک  هب  ع )  ) ماـما دورو  دـنک و  یم  هداـیپ 

[ . 40]

؟ تداهش ارچ 

هراشا

رد دودـحم  دارفا  نداد  گرم  هب  نت  دراد ، ینالقع  هیجوت  ع )  ) ماما تکرح  رگا  هک  تسا  نیا  هلاـقم  زا  تمـسق  نیا  یناـیاپ  شـسرپ 
؛ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  ریثک ، رکشل  لباقم 
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: هک تسا  نیا  خساپ 

ماما ناوارف  فاطعنا 

ناش همان  زا  اهنآ  نالا  رگا  ما و  هدمآ  نیمزرـس  نیا  هب  هفوک  مدرم  همان  اب  نم  هک  دنا  هدومرف  حرطم  تارک  هب  رخآ  زور  دنچ  رد  ماما 
البرک يارحـص  رد  یلظنح ،» سیق  نب  هرق  «، » دعـس نب  رمع   » هدنیامن یتقو  دهاش ، ناونع  هب  مدرگ ؛ یمرب  نم  دـنا ، هدرک  رظن  فرص 

فرـصنا اناف  ینوهرک  نا  اماف  مدقا ، نا  اذه : مکرـصم  یلا  بتک   » دومرف ع )  ) ماما دـناسر ، ار  دعـسرمع  مایپ  دـش و  ع )  ) ماما رب  دراو 
یمزاب دیدونشخان ، نم  ندمآ  زا  رگا  لاح  .دندرک  توعد  اجنیا  هب  ارم  دوخ ، ناوارف  ياه  همان  رد  امـش  نیمزرـس  مدرم  [ 41 « ] .مهنع

نم ینم  ام  یلا  مکنع  فرصنا  ینوعدف  ینومتهرک  نا  سانلا  اهیا  ، » دندش روآدای  اددجم  اروشاع  زور  ینارنخـس  رد  ترـضح.مدرگ 
یمزاب نیمز  رد  ینما  ياج  يوس  هب  هتشگزاب و  امش  زا  دیراد ، تهارک  دیا  هدومن  نم  زا  هک  یتوعد  زا  رگا  مدرم  يا  [ 42 « ] .ضرالا
نیرخآ رد  دراپـسب و  نمـشد  غیت  هب  ار  دوخ  هدیجنـسن  تساوـخ  یمن  ماـما  هک  دـناسر  یم  اروشاـع  زور  رد  یتـح  تاـکن  نیا.مدرگ 

یم کیرحت  ار  اهنآ  تاساسحا  فطاوع و  هتشاد و  رظن  رد  ار  هلئاغ  لح  ياه  هار  دشک و  یم  اهنآ  خر  هب  ار  اه  همان  اهدهع و  هظحل ،
.دنیایب دوخ  هب  دیاش  ات  [ 43 (( ] ص  ) هللا لوسر  هب  دوخ  باستنا  حرط  اب  هلمج  زا  ، ) دنک

نمشد يریگتخس 

هب ندش ؛ هتـشک  ای  تعیب ، ای  تسا : هدراذگ  ع )  ) ماما شیپ  رد  هار  ود  اهنت  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  ع )  ) ماما رب  هفوک  هدنامرف  يریگتخس 
نبا  » يارب غورد ، هب  یتح  يا  همان  رد  دـشکن ، يزیرنوخ  هب  عیاـقو  نیا  دوب  لـیام  هک  دعـسرمع » ، » يا هرکاذـم  یط  رد  دـهاش  ناونع 

رد تسد  دورب و  دیزی  دزن  هب  هک  تسا  نیا  ع )  ) ماما يداهنشیپ  ياه  هار  هلمج  زا  هک  تشون  دایز »
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ع)  ) نیـسح اـب  هزراـبم  زا  هک  مداتـسرفن  ار  وـت  نم  هک  دوـب  نیا  رمـش »  » کـیرحت اـب  داـیز  نـبا  خـساپ  یلو  [ 44  ] .دراذـگب وا  تـسد 
رگا .يزیخرب  وا  تعافـش  هب  نم  دزن  ییامن و  یهاوخرذـع  يو  فرط  زا  يزاـس و  راودـیما  ندـنام  هدـنز  هب  ار  وا  ینک و  يراددوخ 

.دنوش هتشک  ات  نک  عورش  ار  گنج  دنتفریذپن ، رگا  تسرفب و  نم  دزن  هنالیلذ  ار  نآ  دنتشگ ، نم  نامرف  میلست  شنارای  و  ع )  ) نیسح
« رمـش  » هب ار  یهدـنامرف  يرادـن ، ار  راک  نیا  ییاناوت  رگا  هک  هدـمآ  همان  همادا ي  رد  ...و  ربب  ار  اـهنآ  ناگتـشک  ینیب  شوگ و  سپس 

يارجا رد  یهاـتوک  تروـص  رد  زین  ار  شدـشرا  هدـنامرف  یتـح  هک  تسا  یطارفا  يدـح  هب  داـیز  نبا  هماـن  نیا  [ . 45  ] .نک راذـگاو 
مه ناوارف  نایرکشل  ندش  دراو  و  [ 46  ] تسا شنارای  ماما و  يور  رب  بآ  نتسب  هک  يدعب  تامادقا  .دنک  یم  لزع  هب  دیدهت  نامرف ،

.دراد تداهش  ندیزگرب  ای  تعیب ، شریذپ  يارب  ع )  ) ماما رب  دح  زا  شیب  يریگتخس  زا  تیاکح 

تلذ گنن  نتفریذپن  يارب  تداهش  باختنا 

هک هلاقم  ضورفم  هب  انب  دـنک ، راوخ  ار  وا  دـهاوخ  یم  نمـشد  هک  دـنیب  یم  ماـما  یتقو  اـتیاهن  زیمآ ، تملاـسم  ياـه  هار  یط  زا  سپ 
دق یعدلا  نبا  یعدلا و  نا  الا و   » هک دومرف  مالعا  اروشاع  زور  رد  رگید  نونکا  دنا ، هدوب  ریذپان  شزاس  یبالقنا و  يدرف  ناشترضح 

هدرک ریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازانز  رسپ  هدازانز  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم ، يا  هلذلا » انم  تاهیه  هلذلا ، هلـسلا و  نیب  نیتنثا ، نیب  ینزکر 
ار هورگ  نیا  مدرک و  مامت  ار  تجح  نم  ایادخ   » هک دندومرف  و  [ 47  ] يراوخ ام  زا  داب  رود  يراوخ ، ای  ریشمش ، اب  ندش  هتشک  تسا ،

نونکا مداد و  میب  دب  ماجنارس  زا 
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هب نـت  ماـما  رگا  سپ  [ . 48  ] .دومن مهاوخ  رازراک  ناـنآ  اـبو  ما  هداتـسیا  رامـش  زا  نوزف  نمـشد  نیا  ربارب  رد  كدـنا ، ناراـی  نیا  اـب 
قیرط ره  زا  هداد و  ناـشن  فاـطعنا  دوخ  زا  یناوارف  رایـسب  دـح  رد  هک  دوب  یتقو  اـهنت  دـنداد ، ناشفیرـش  باحـصا  دوخ و  تداـهش 
نمشد فرط  نآ  زا  یلو  دندومن ، مادقا  داد ، خر  هک  یلکـش  هب  هعقاو  زا  يریگولج  يارب  ...و ) فطاوع  کیرحت  لالدتـسا ،  ) نکمم

ع)  ) ماما هک  دوب  نامز  نیا  رد  دـشن و  عناق  شنارای  و  ع )  ) ماما میلـست  هب  زج  هداد و  جرخ  هب  تجاجل  يریگتخـس و  تواسق ، دـح  ات 
فادـها هار  رد  ریذـپان ، شزاس  یبالقنا  ینید و  ربهر  ناونع  هب  هک  دـش  رـضاح  دریذـپب و  دوخ  رب  ار  تلذ  غاد  گنن و  دـشن  رـضاح 

لقاال هدادن ، رمث  نامز  نآ  رد  رگا  ددرگ و  يرایبآ  ناشرهطم  ياهنوخ  هلیـسو  هب  تلادع  قح و  ياه  هشیر  ات  دزابب  ناج  شـسدقم ،
.دهد رمث  بسانم  نامز  يارب  ات  دکشخن 

یقرواپ

هدش ذخا  ( 65 ص ص 58 -  اردص ، تاراشتنا  خـیرات ، هعماج و   ) يرهطم دیهـش  داتـسا  زا  قوف  يدـنب  میـسقت  هبوچراچ  هچرگ  [ 1]
.تسا يدیدج  تاحیـضوت  يواح  مه  دش و  داهنـشیپ  یملع » خیرات   » ياج هب  یلقع » خـیرات   » ناونع مه  مود ، عون  رد  اصوصخ  یلو 
تـسد خیرات  فلا -  دناد : یم  هنوگ  هس  خیرات  هک  هدـش  حرطم  لگه »  » يوس زا  عوضوم  نیا  رتلماک  رت و  یلیـصفت  ثحب  نینچ  مه 

هنوگ شـش  هب  دوخ  مود ، عوـن  نیا  هک  هناـیارگ ) هشیدـنا   ) هدنـشیدنا خـیرات  ب -  تساهدادـیور ؛ ینیع  ناـهاوگ  شرازگ  هک  لوا ،
نیا یلیـصفت  هعلاـطم ي  يارب  .تسا  یفـسلف » خـیرات   » موس عون  و  دـماین ) راـصتخا  تیاـعر  يارب  هک  ( ؛ دوش یم  مسقنم  رگید  یعرف 

.و .گ  هب : دوش  هعجارم  ثحب 
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هدـجیه هدزناـش -  ص  ، 1366 فیرـش : یتعنـص  هاگـشناد  یملع  تاراشتنا  هسـسوم  تیانع ، دـیمح  همجرت  خـیرات ، رد  لقع  لـگه ،
.باتک لصا  رد   55 همدقم و ص 1 - 

ج نودلخ ، نبا  همدقم ي  ...تسین .» روآ  نایز  يو  يارب  نآ  رد  هابتشا  دوب و  يویند  رما  رد  هابتشا  نیا  یلو  .دش  راکشآ  نیـسح  [ 2]
یـسررب دـقن و  ماقم  رد  ـالعف  . 6 ص 415 -  ، 1369 پاـچ : یگنهرف ، یملع و  تاراـشتنا  تکرـش  يداـبانگ ، نیورپ  هـمجرت  لوا ،

.میتسین نودلخ  نبا  هاگدید 

هنوگ نیا  هدـش  داـی  باـتک  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ص 18 . یمالـسا ، يروهمج  بزح  اروشاـع ، تاـفیرحت  یـضترم ، يرهطم ، [ 3]
.تسا هداد  رارق  دقن  دروم  الصفم  ار  عیاقو  ثداوح و 

تافیرحت  » يرون و موحرم  ناجرم ،» ؤلؤل   » اهنآ نیرتهب  هک  دنچ  يراثآ  یلو  هتفریذپن  تروص  هدرتسگ  راک  مه  رظنم  نیا  زا  هتبلا  [ 4]
.تسا هدش  ثحب  يرون  موحرم  باتک  ساسا  رب  هک  تسا  يرهطم  دیهش  زا  اروشاع »

ص 21. اروشاع ، تافیرحت  [ 5]

.6 ص 15 -  عبنم ، نامه  [ 6]

.3 ص 62 -  اروشاع ، تافیرحت  [ 7]

یم رظن  هب  هک  هدش  لقن  یعبنم  زا  تمـسق  نیا  تاداهـشتسا  هدمع ي  دشابن ، نیب  رد  یلکـشم  زین  دانتـسا  رظن  زا  هکنیا  يارب  هتبلا  [ 8]
هزوح نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  رـشن  هسـسؤم   » يوس زا  هک  عبنم  نیا  .تسالبرک  هثداح  باب  رد  دنـس  نیرتدنتـسم  دسر ،

خیـشلا : » زا قـیقحت  یفوـکلا ،»، يدـماغلا  يدزـالا  ییحی  نـب  طوـل  فـنخم ، یبـال  فـطلا  هـعقو   » ماـنب یبرع »  » ناـبز هـب  مـق » هـیملع 
هثداح باب  رد  ناققحم  ییانـشآ  يارب  هک  تسا  یناوارف  يایازم  ياراد  هدـش ، پاچ  لاس 1367  رد  يورغلا ،» یفـسویلا  يداهدمحم 
يرجه یفوتم 158  « ) فنخم یبا   » هک تسا  حضاو  مالـسا  خیرات  ناققحم  يارب  .دیامن  یم  يرورـض  نآ  فلوم  رثا و  یفرعم  البرک ،

هک تسا  يدرف  نیلوا  يرمق )
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« یفوکلا یبلکلا  بئاس  نب  دـمحم  نب  ماـشه   » وا نادرگاـش  زا  .تسا  هتـشون  نیـسحلا » لـتقم   » ماـن هب  یباـتک  ـالبرک ، هعقاو  دروم  رد 
.تسا هتـشون  ناوـنع  نـیمه  تـحت  یباـتک  یتاـفاضا ، نـینچمه  شداتـسا و  باـتک  زا  هدافتـسا  نمـض  وا  زا  سپ  زین  یبـلک ) ماـشه  )

«، يرزجلا ریثا  نبا  «، » یناتسرهش «، » دیفم خیش  «، » يدوعسم «، » هبیتق نبا  «، » يربط «، » يدقاو  » لثم مالـسا ، خیرات  روهـشم  ناگدنـسیون 
یباتک رب  تسا و  دوقفم  نالا  فنخم » یبا  « » نیـسحلا لتقم   » باتک .دـنا  هدرک  دانتـسا  ود  نیا  راثآ  هب  البرک  تضهن  زا  ثحب  رد  ...و 

نامز ندوبن  مولعم  لیلد  هب  فطلا ) هعقو   ) دانتـسا دروم  باتک  يوس  زا  تسا  دوجوم  رازاب  اه و  هناـخباتک  رد  ناونع  نیمه  تحت  هک 
نآ ثیدـح  نیدـنچ  اوـتحم  رظن  زا  .تسا  هدـش  دراو  هدـمع  تالاکـشا  اوـتحم ، تهج  هب  هیلوا و  پاـچ  ناـمز  ندـش ، هیهت  ناـکم  و 

دراو رازاب  رد  عیاش  نیـسحلا » لتقم   » رب يدـیلک  لاکـشا  تسیب  لوادـتم ، لتقم  شحاف  ياهاطخ  ناونع  تحت  هدـش و  یقلت  لـسرم » »
باتک لوا  هحفـص  شـش  تصـش و  رد  هک  فطلا ) هعقو   ) هدش دای  باتک  يایازم  هلمج  زا  .تسا  هتخادنا  رابتعا  زا  ار  نآ  اذل  هدش و 

هدش ثحب  دراو  ...و  روهشم ،» لتقم  در  «، » فنخم یبا  دانـسا   » یفرعم فنخموبا ،»  » یفرعم رد  هناققحم  رایـسب  همدقم ،»  » ناونع تحت 
بتک اب  یقرواپ  ناونع  هب  لـیذ و  رد  هدومن ، جارختـسا  ار  فنخم  یبا  بلاـطم  روهـشم  یخیراـت  بتک  زا  هکنیا  نمـض  زین  نتم  رد  و 

لتاقم و همه  عماج  هدش  دای  باتک  هلمج  کی  رد  تسا و  هدش  هداد  تقباطم  ...و  دیفم » خیـش  داشرا  «، » يربط خـیرات   » لثم روهـشم 
.تسالبرک هثداح  باب  رد  ربتعم  عبانم 

رکنم رضاح  هلاقم  تسین و  یلقع » خیرات   » بلاق رد  البرک  هثداح  نییبت  هار  اهنت  هک  تسا  حضاو  هتبلا  [ 9]
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ار رـشب  ءانبا  يارب  يریذـپوگلا  تیلباق  یلقع  نییبت  هک  تسا  نیا  اعدا  هکلب  تسین ، ...و ) قشع  يانبم  رب  لد و   ) لقع زا  رتارف  ياه  هار 
.دراد دوخ  رد  رتهب 

ص 75. فطلا ، هعقو  [ 10]

(. یقرواپ  ) ص 75 عبنم ، نامه  [ 11]

.6 ص 165 -  مود ، باتک  زا  مشش  ج  خیراوتلا ، خسان  یقتدمحم ، کلملا  ناسل  [ 12]

ص 118. عبنم ، نامه  [ 13]

ص 80. فطلا ، هعقو  [ 14]

ص 166. مود ، باتک  زا  مشش  ج  خیراوتلا ، خسان  .تسا  هدش  لقن  رفن  یلا 50  هدننک 30  هرصاحم  دارفا  دادعت  [ 15]

ص 80. فطلا ، هعقو  [ 16]

داشرا گنهرف و  ترازو  یمومع  طباور  زکارم و  لک  هرادا  همجرت  ع ،)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  نسحم ، دیس  یلماعلا  نیمالا  [ 17]
هک تسا  هعیشلا » نایعا   » هعومجم زا  یـشخب  باتک  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . 3 ص 152 -  ناتسبات 1369 ، مشش : پاچ  یمالسا ،

؛ تسا نآ  هرابرد  تالاؤس  هب  خساپ  عیشت و  تیهام  یـسررب  هعومجم  نیا  لوا  دلج  تسا : هدمآ  درگ  رد 56 ج  فلؤم  نیمه  طسوت 
حیرـشت يدعب  ياهدلج  و  همئا ؛ ریاس  یگدـنز  مراهچ  دـلج  و  یلع ؛ ترـضح  یگدـنز  موس  دـلج  ص ؛)  ) ربمایپ یگدـنز  مود  دـلج 

.تسا خیرات  لوط  رد  هعیش  ياملع  یگدنز 

ص 174. ، 1350 یناهارف : تاراشتنا  هسسوم  ج 4 ، نایبلا ، عمجم  هب : دوش  هعجارم  نما  مرح  دروم  رد  لاوقا  هعلاطم  يارب  [ 18]

.دندرب ناکما  نیا  زا  نیکرشم » زا  تئارب   » ناونع تحت  هر )  ) ماما هک  يا  هرهب  [ 19]

.فطلا هعقو  [ 20]

ص 186. ع ،)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  [ 21]

ص 180. عبنم ، نامه  [ 22]

.6 ص 175 -  عبنم ، نامه  [ 23]

ص 152. فطلا ، هعقو  [ 24]

ص 152. فطلا ، هعقو  [ 25]
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.3 ص 152 -  عبنم ، نامه  [ 26]

، فطلا هعقو  نینچمه  ص 156 و  ع ،)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  [ 27]
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ص 93.

ص 96. فطلا ، هعقو  [ 28]

.2 ص 111 -  فطلا ، هعقو  [ 29]

ص 176. ع ،)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  [ 30]

هب يوش  جراخ  امتح  یهاوخ  یم  رگا  يزاجح و  لها  رورـس  نامب و  زاجح  رد  ورن و  قارع  هب  هک  دوب  نیا  ساـبع  نبا  داهنـشیپ  [ 31]
هک نمی  هب  نتفر  اما  دش  لالدتسا  یلبق  دنب  رد  دنامب  زاجح  رد  تسناوت  یمن  ترضح  هکنیا  رد  ص 151 . فطلا ، هعقو  ...و  ورب  نمی 

.دیسر یمن  رظن  هب  لوقعم  تبثم  مئالع  همه  اب  هفوک  رب  نآ  حیجرت  هدشن و  هدهاشم  نآ  رد  یبسانم  هنیمز  چیه 

ص 158. فطلا ، هعقو  [ 32]

ص 174. فطلا ، هعقو  [ 33]

ص 169. عبنم ، نامه  [ 34]

(. یقرواپ  ) ص 149 عبنم ، نامه  [ 35]

عفن هب  شملع  زا  تسین  رارق  هتـشاد و  یفیلکت  نارگید  دـننام  زین  ع )  ) ماما نوچ  درادـن ، یتافانم  ماـما  ملع »  » اـب تاـهیجوت  نیا  [ 36]
.تسین تالاقم  هنوگنیا  رد  نآ  ياج  العف  هدوب و  یمالک  ثحابم  رد  ماما  ملع  باب  رد  يدج  ثحب  ياج  هتبلا  .دربب  هرهب  شتیصخش 

ص 171. فطلا ، هعقو  هب : دوش  هعجارم  قفاوت ، قیقد  هظحالم  يارب  [ 37]

ص 177. عبنم ، نامه  [ 38]

(. یقوراپ  ) ص 179 فطلا ، هعقو  .دوب  نآ  هیرق  کی  اونین  هک  تسا  يا  هقطنم  مسا  هکلب  تسین ، هیرق  مسا  البرک  [ 39]

البرک هب  دـیاب  تسناد ، یم  ترـضح  هکنیا  اب  یتافانم  ینیـسح ، هلفاق  تکرح  يداـع  لاور  نیا  هک  دوش  یم  يروآداـی  اددـجم  [ 40]
عیفش دوش و  هتشک  ات  هدمآ  البرک  هب  ع )  ) ماما دننک  یم  رکف  هک  تسا  ییاهنآ  هب  خساپ  رد  هلاقم ، رد  ثحب  کبس  هکلب  .درادن  دیایب 

یم هدناشک  اج  نیدب  زین  رگید  یبالقنا  ربهر  ره  هک  تسا  لوقعم  یعیبط و  يردـق  هب  تکرح  هک  دراد  نآ  ياعدا  هلاقم  .ددرگ  تما 
فیلکت هب  ع )  ) ماما دش و 
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.دندومن لمع  دوخ  یلقع  یعرش و 

.5 ص 184 -  فطلا ، هعقو  [ 41]

ص 209. عبنم ، نامه  [ 42]

ص 206. فطلا ، هعقو  [ 43]

ماما تسا ، هدش  دییأت  ناعمـس  نب  هبقع  طسوت  دعـسرمع  ياعدا  نیا  ندوب  غورد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ص 187 . عبنم ، نامه  [ 44]
.8 ص 207 -  ع ،)  ) نیسح ماما  نسح و 

ص 188. فطلا ، هعقو  [ 45]

.1 ص 190 -  فطلا ، هعقو  هب : دوش  هعجارم  رتقید  هعلاطم  يارب  [ 46]

ص 223. ع ،)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  [ 47]

ص 224. عبنم ، نامه  [ 48]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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